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Amanhã comemora-se mundialmente o Dia da Imprensa. Ha foi uma das
rodas que impulsionou o progresso e o
conhecimento humano, espalhando pelo
mundo as culturas de todos os povos.
Muito devemos aos pioneiros da Imprensa, que deram os primeiros passos, ,.
Para comemorar este dia, a API —
Associação Paulista de Imprensa estará realizando, nesta segunda-feira uma
grande noite de integração social, com
oração alusiva, recepção aos novos associados e homenagens a diversos jornais.
Quarta-feira próxima, dia 12, haverá o show de Jorge Mautner, um dos
jovens valores de nossa Música Popular Brasileira. Será a partir das 21 horas, no iGinásio de Esportes do SESC,
com a, apresentação de um amplo repertório. Vale a pena.
Você pode colaborar com a campanha de medicamentos organizada pelo Depto. de Bem Estar Social e pela
Associação dos Representantes de Produtos Farmacêuticos. As doações podem ser feitas no Edifício Diederichsen, na sede da AREPROFAR.
Nesta terça-feira, dia 11, às 2Í
horas, será aberta a exposição da consagrada Odila Mestriner, artista plástica que nasceu e vive na terrinha. Será
na agência central do Banco Itaú, rua
Duque de Caxias, 827. Uma boa pedida.
Aldo Pedreschi, um dos mais expressivos empresários de Ribeirão, voltando a suas atividades habituais na
direção da Usina Albertina, no município de Postal, depois de um período de
convalescença, devido a uma hepatite."
Na Cas da Cultura, prossegue ate
o próximo dia 14 a exposição de pinturas a óleo e peijas em cerâmica que José Godinho. Enquanto isso, no saguão
do Teatro Municipal, continua a exposição de cartuns de artistas locais, como Pelicano, Glauco e Paulo Camargo.
Recentemente a Brink"s S/A, ofereceu um coquetel de confraternização
no Stream Palace. Marcaram presença Manoel Ibittaga Filho, Diretor Financeiro, Damião Bianchi., Superintendente de Vendas e o dinâmico Adilson Moraes e Silva, gerente local.
a

RAPHAEL VIESTI JR., destacado biomédlco e
comerciante em Ribeirão, deverá integrar nossa
equipe de voley nos jogos abertos. (Fotorama).
Elídio e Ana Maria Marchesi, patriarcas de nossa melhor sociedade, em
viagem de recreio a Goiás. Eles foram
acompanhados por amigos a uma pescaria em são Miguel do Araguaia, no
Rio Verde, onde fica a Fazenda Piratininga.
No próximo dia 21, haverá o enlace matrimonial dos jovens José Roberto e Marlene, ele filho de ZildaOttorino Rizzi e ela de Helena-Alfredo
Cecchi. Será no Estigmatinos, às 20,30
horas, onde serão super-cumprimentados pelos amigos e familiares. Agradeço o convite.
Atendendo a apelos da imprensa,
ou da própria- consciência, a Companhia Paulista de Força e Luz está começando a instalação da iluminação na
Avenida do Café, que ficou durante
muito tempo às escuras Mas não é só
isso...
... Depois que fui concluída a segunda via da avenida, faltou algo importantíssimo: sinalização. Ali é local
de grande movimento, devido ao Campus da USP e ao Hospital das Clinicas
e já observamos o grande perigo que
representa a falta de placas indicativas.
Já estão trabalhando com afinco
a fim de providenciar as alegorias natalinas, que irão enfeitar a cidade nas
Festas do final de ano. O Clube dos
Diretores Lojistas espera contar com a
colaboração dos comerciantes, para oferecer uma ornamentação digna da po-
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